
 

 

 

BRNO - Třicet čtyři kandidátů a jejich náhradníky k letošním 
podzimním volbám do Poslanecké sněmovny PČR schválila v sobotu           
v Brně jihomoravská krajská nominační konference KSČM.       

Kraj má zatím ve Sněmovně čtyři komunistické poslance. Snaha je, 
aby se rozhodnutím voličů letos v říjnu tento počet alespoň zachoval.                   
V lepším případě, aby každý ze sedmi jihomoravských okresů měl svého 
poslance z řad KSČM. Do role vedoucího jihomoravských kandidátů na 
příštího člena dolní komory zákonodárného sboru zvolili komunističtí 
delegáti dosavadního poslance za Hodonínsko a učitele speciální 
pedagogiky Ivo Pojezného z Kyjova. V tomto městě je velkou konkurencí 
tamním lidovcům. Na druhou příčku ustavili starostu obce Tvrdonice na 
Břeclavsku Zdeňka Tesaříka, který považuje svoji práci ve státní správě i 
samosprávě za osobního koníčka. Navíc je činný ve Svazu měst a obcí ČR a 
racionalizuje proces nakládání s odpady. Třetí jihomoravský kandidát 
je Václav Fišer za okres Brno-město, odborník na bezpečnost a přípravu 
integrovaného záchranného systému na krizové stavy. 
Čtyřiadvacetiletý Filip Zachariaš z Vyškovska, který je na čtvrtém místě 
krajské kandidátky, chce skoncovat s nezáživnými předvolebními 
kampaněmi tím, že se postará o jejich atraktivitu tak, aby provokovala 
apatickou veřejnost. Pátou příčku obsadil za Blanensko sedmadvacetiletý 
předseda OV KSČM Emil Pernica. Vystudoval obory doprava a cestovní ruch. 
Politické ostruhy si vysloužil při loňské předvolební kampani                                 
v jihomoravských okresech. Na šesté příčce je za Znojemsko známý 
komunistický poslanec a politický matador Miroslav Grebeníček. Potřebnou 
důvěru k vyššímu pořadí nevyjádřili přítomní delegáti bezpartijnímu 
osmatřicetiletému inženýrovi ekonomie Bohumilu Smutnému, zastupiteli 
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Jihomoravského kraje a manažerovi Mikroregionu Ivančicko. Neměl 
zajištěnou podporu ani všech delegátů z okresu Brno-venkov, který ho do 
volby nominoval, a skončil tak na sedmé příčce. Z dosavadních poslanců 
Zuzka Bebarová-Rujbrová napříště už nekandiduje, stejně tak nekandiduje 
ze zdravotních důvodů ani poslanec Vojtěch Adam.  
Krajská nominační konference schválila zprávu o činnosti jihomoravského 
KV KSČM. Námitky vůči jejímu obsahu měli někteří delegáti brněnské 
městské organizace KSČM k části, kterou vnímali jako kritiku své 
práce. Zpráva hodnotila třináctiměsíční období od jihomoravské krajské 
konference komunistů a nastínila práci před jejich „volebním reparátem“, 
který má nastat letos v říjnu. Vedoucí delegace ÚV KSČM a jeho 
místopředseda Jiří Dolejš zdůraznil, že nejsou na místě rozpaky některých 
stranických organizací nad závěry stranického sjezdu. A to s tím,                          
že vnitrostranické diskuse a tříbení názorů jsou důležité, avšak závěry sjezdu 
KSČM musejí respektovat a v jejich duchu vystupovat na veřejnosti 
jednotně. Komunisté při výkonu moci v obcích, městech a krajích mají vědět 
nejlépe, co lidé ve své svízelné životní situaci akutně potřebují a jak toho 
dosáhnout. Tito lidé se rozhlížejí ve svém okolí po spojenci, který jim v tom 
může pomoct, včetně politické strany. Na jednoho člena KSČM má tato 
strana ve volbách kolem 17 hlasů od spřízněných voličů. Její volič je ve věku 
průměrně kolem šedesáti let. Avšak sebelepší volební program místních 
komunistů dnes lidé příliš neznají. Seznamují se s ním spíše, až když se 
prakticky naplňuje. Obvykle nevědí, co pro ně komunisté za čtyři roky 
volebního období udělali. Ti proto sestavují "předvolební manifest" se 
souhrnem výsledků své práce pro lidi. A to s jednoduše vytýčenými cíli, 
které mají připadat lidem na ulici přitažlivé, mobilizující ke snaze tyto cíle 
uskutečnit – připomněl Dolejš. 

V diskusi debatovali zástupci jihomoravských okresů o tom, co se jim 
v levicové politice při pomoci obyčejným lidem práce líbí a co nikoliv. 
Představitelé jihomoravské krajské organizace Klubu českého pohraničí, tj. 
pamětníků a příznivců více než 1,5 milionu českých vyhnanců, které v roce 
1938 násilně vysídlili němečtí fašisté a nacisté z wehrmachtem zabraného 
pohraničí (jen z jihomoravského úseku obsazeného pohraničí vyhnali tehdy 
Němci z jejich domovů do vnitrozemí okleštěné republiky 51 000 Čechů), 
pozvali veřejnost na svoji akci v sobotu 8. dubna v 9:30 v Brně v Křenové 
67 na celostátní odbornou konferenci o sudetoněmecké verzi našich dějin. 
Výběrem lektorů (např. historici poslanec Miroslav Grebeníček, Jiří Jaroš 
Nickelli či poslanec Stanislav Grospič) má být "sudetoněmecký seminář" 
největší svého druhu za uplynulých 27 let údajné svobody a demokracie. 
Také brněnská městská organizace KSČM a klub jejích zastupitelů městských 
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částí chystají na 10. dubna od 16 hodin na Malinovského náměstí pod 
Obchodním domem Centrum veřejné shromáždění občanů se svými 
zastupiteli. Zahájí tím svoji občanskou a stranickou kampaň k nadcházejícím 
volbám do Poslanecké sněmovny. 

(vž) 

1.    Ivo Pojezný - Hodonín 
 

23.  Kateřina Stiglerová 
2.    Zdeněk Tesařík - Břeclav 

 
24.  Ladislav Býček 

3.    Václav Fišer - Brno město 
 

25.  Lubomír Pospíšil 
4.    Filip Zachariaš - Vyškov 

 
26.  Jaroslava Konůpková 

5.    Emil Pernica - Blansko 
 

27.  Barbora Fejfárková 
6.    Miroslav Grebeníček - Znojmo 

 
28.  Ján Brnka 

7.    Bohumil Smutný - Brno venkov 
 

29.  Jan Navrátil 

8.    Ján Lahvička 
 

30.  Jaroslav Baťka 
9.    Adriana Lehutová 

 
31.  Emil Vítek 

10.  Věra Klontza 
 

32.  Josef Bouda 
11.  Lenka Obořilová 

 
33.  Mária Koudelová 

12.  Natálie Novotná 
 

34.  Miloslava Zachová 
13.  Emil Bajgl 

 
35.  Jan Herman 

14.  Aleš Hubert 
 

36.  Ján Lahvička st. 
15.  Lenka Ingrová 

 
37.  Jiří Hráček 

16.  Dagmar Švendová 
 

38.  Táňa Kotrnetzová 
17.  Oldřich Duchoň 

 
39.  Rudolf Valášek 

18.  Petr Nováček 
 

40.  Pavel Valach 
19.  Radek Boháček 

 
41.  Věra Novotná 

20.  Pavel Macek 
 

42.  Jiří Fazor 
21.  Lenka Cucová 

 
43.  Jana Urbánková 

22.  Marie Košuličová 
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O ČEM DISKUTUJEME 
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NAPSALI JSTE NÁM 

V BŘECLAVI JSME SI PŘIPOMNĚLI VÝZNAM MDŽ 

Druhá hodina odpolední v neděli 5. března 2017 patřila v Břeclavi 
oslavě Mezinárodního dne žen. Každý rok se v sále domu školství scházejí 
ženy, matky, soudružky i sympatizantky, mnohé v doprovodu manželů či 
partnerů. Letos se jich sešlo na sto dvacet.  

Úvodní slovo měl JUDr. Stanislav Šprtel, předseda Okresního výboru 
KSČM v Břeclavi. Ženám k svátku popřál také starosta obce Tvrdonice, 
krajský zastupitel a lídr kandidátky břeclavského okresu ve volbách do 
Poslanecké sněmovny PČR Ing. Zdeněk Tesařík. 

Svou účastí vzdaly hold nejen newyorským švadlenám, které v roce 
1908 stávkovaly za volební právo žen, zákaz dětské práce a zlepšení 
pracovních podmínek, ale také všem jejich následovnicím. Všem ženám, 
které postupně vybojovávaly důstojné postavení žen ve společnosti, všem 
dalším, které v tomto boji pokračují i dnes, protože na světě je stále velké 
množství žen, které nemohou rozhodovat samy za sebe. Je tedy na nás, 
dědičkách prvních stávkujících, abychom nyní my pomohly dalším a 
upozorňovaly na nerovné postavení žen v blízkých i vzdálených koutech 
světa, pomalu je pomáhaly vymaňovat z podřízené role a byly jim 
nápomocny v budování vlastní důstojnosti. 

Nenechali jsme si oslavy MDŽ znechutit, i když se o to po roce 1989 
mnozí snažili, vytrvali jsme a svátku žen se pomalu vrací jeho význam. 

Vystoupení pěveckého souboru Kvítek, který působí při Klubu 
důchodců v Břeclavi, mladé hudebnice Kristiny Lehutové a také pana 
Vepřeka z Lednice, který zahrál k tanci i poslechu, nám zpříjemnilo tu naši, 
břeclavskou, oslavu.  

Příští rok uplyne od newyorské stávky, která nesla heslo „chléb a 
růže,“ sto deset let. Letos to bylo sto let od ruské stávky, kdy v Petrohradě 
vyšly ženy do ulic pod heslem „chléb a mír“.   Je nám stále třeba chleba, růží 
i míru a je třeba stále dodržovat tradici oslav MDŽ. Takže za rok zase 
s úsměvem a odhodláním. 

 

Adriana LEHUTOVÁ 
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ŽENÁM POPŘÁLI JIŽ TRADIČNĚ SKLENIČKOU VÍNA 

Městská organizace KSČM v Mikulově letos uspořádala oslavu MDŽ, 
tradičně spojenou s „Jarním ochutnáváním vín“, v sobotu 4. března 2017 
v Centru volného času (CVČ). I když jsme chtěli pro naši akci získat větší 
prostory, vzhledem k cenovým nárokům jinde, jsme se vrátili do 
osvědčených prostorů v CVČ. Z hlediska umístění ve městě to nejlépe 
vyhovuje zejména pro starší členy naší organizace.  

Tak jako vloni byl hlavním a jediným sponzorem akce Doc. PhDr. 
Miroslav Grebeníček, CSc., poslanec za KSČM v Poslanecké sněmovně PČR. 
Na řízení akce byl ustaven 10 členný organizační výbor pod vedením                       
s. Šprtela Stanislava. Hlavním úkolem organizačního výboru bylo zajistit 
dostatečný počet vzorků vín od našich členů, ale i bezpartijních příznivců 
z Mikulova a okolních obcí a organizačně zajistit průběh vlastní akce v CVČ. 
Abychom zlepšili prostorové podmínky, tak jsme si zajistili propůjčení další 
místnosti od místní organizace Svazu důchodců ČR a do té jsme umístili 
bufet, čímž jsme zlepšili podmínky pro účinkování cimbálové muziky 
Píšťalenka, která se opět starala o dobrou zábavu. 

Degustace vzorků vín byla provedena jako každoročně ve sklepě u             
s. Šprtela a ve čtyřech komisích pod vedením zkušeného vinaře Ing. Mayera 
se hodnotilo celkem 179 vzorků, z toho bylo 121 bílých vín a 58 červených 
vín. Komise udělily celkem 97 zlatých diplomů, z toho 67 bílým vínům a                 
30 vínům červeným. Šampionem výstavy se stal Ryzlink vlašský od vinaře 
Kořénka Milana ml. z Perné. Hlavní oslava začala ve 13 hodin oficiálním 
zahájením předsedou organizačního výboru s. Šprtelem, který přivítal 
všechny přítomné hosty a zejména popřál ženám k jejich svátku. Předal 
putovní pohár a věcný dar vítěznému vinaři panu Kořénkovi ml. z Perné. 
Tím, že akce byla spojena s oslavou MDŽ, organizátoři každou ženu, která na 
akci přišla, přivítali kytičkou s blahopřáním a v průběhu akce pohostili ženy 
kávou a zákuskem.  

Hostem akce byl i hlavní sponzor s. Grebeníček s manželkou a svými 
hosty a přivítali jsme také i soudruhy z organizace KSČM v Břeclavi. Mezi nás 
přišel i s. Tesařík, kandidát pro volby za náš okres do PS PČR. 

Ne všechny ženy z organizace se akce mohly zúčastnit. A tak členové 
výboru ZO ženy, které na akci chyběly, navštívili s kytičkou a s gratulací 
osobně. Hodnocení akce provede výbor na své schůzi v měsíci březnu a také 
na členské schůzi v měsíci dubnu. 

Ing. Jiří KLIMEŠ 
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OHLÉDNUNÍ ZA OSLAVOU MDŽ V POHOŘELICÍCH    

 Jako každoročně, tak i letos si naše základní organizace KSČM 
připomněla významný svátek – Mezinárodní den žen.  Letošní oslava byla 
pro nás o to významnější, že tomu bylo už 25 let, kdy naše základní 
organizace začala tento svátek pro naše ženy organizovat. I přes počáteční 
problémy se postupem let stala oslava hezkou tradicí, na kterou se ženy 
opravdu těší. Oslav se zúčastňují nejen ženy z Pohořelic, ale i z Pasohlávek, 
Vranovic a Medlova.  

Oslava se konala 3. března od 18.00 v předsálí místní radnice.                     
O dobrou pohodu celého večera se postaraly členky výboru, ale i některá 
další děvčata, přípravou malého občerstvení, jako jednohubky, zákusky, 
slané pečivo apod. Samozřejmě na takovéto akci nechybělo ani dobré vínko 
k přípitku. Hosty letošní oslavy MDŽ v Pohořelicích byli kandidáti do 
poslanecké sněmovny za KSČM Adriana Lehutová a Zdeněk Tesařík, který je 
lídr na kandidátce KSČM do poslanecké sněmovny. Už potřetí se našich 
oslav zúčastnil předseda OV KSČM Stanislav Šprtel. 

Na zahájení oslavy přednesla místopředsedkyně ZO Marie 
Smejkalová ženám pěknou báseň a předseda ZO Karel Maršák oficiálně 
oslavu zahájil. Přivítal přítomné hosty a při slavnostním přípitku všem 
ženám popřál k jejich svátku. S přáním krátce vystoupil Zdeněk Tesařík, 
připomněl vznik tohoto ženského hnutí, jeho historii a význam MDŽ 
v současné nelehké době. 

Co by to bylo za oslavu, kdyby chyběla hudba. Několik let už našim 
ženám k poslechu, tanci a zpěvu hraje Petr Procházka, který svým hudebním 
vystoupením dokáže rozezpívat a roztančit všechny přítomné. Spokojenost 
ženy vyjádřily poděkováním a přáním – za rok na shledanou! 

 
Karel MARŠÁK 

 

„Ženské srdce, ženský soucit, ženská účast, 
nekonečná dobrota se nedají ničím nahradit...“ 

                                                                                F. M. Dostojevskij 
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foto z oslav v Mikulově a Břeclavi, autor M. Svrček 
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…

Haló noviny, uveřejněno 9. 3. 2017, celý rozhovor viz. 
http://www.halonoviny.cz/articles/view/45145644  

http://www.halonoviny.cz/articles/view/45145644
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zaznamenala Adriana LEHUTOVÁ 



www.kscmbreclav.cz  [- 14 -] 
 

NAŠI JUBILANTI 

 

duben 

Ing. Pavel Hába Brumovice 50 let 

  Pavel Michna Kobylí 70  

  František Chrenka Moravský Žižkov 70  

  Jiřina Chludilová Pasohlávky 65  

  Rostislav Chludil Brod n/Dyjí 60  

  Helena Strouhalová Strachotín 75  

  Pavel Straka Tvrdonice 70  

  Drahomíra Harmáčková Zaječí 90  

  Květoslava Svrčková Břeclav 70  

  Ladislav Struška Břeclav 90  

  Růžena Lipárová Hustopeče 75  

Mgr. Jiřina Augustová Mikulov 75  

  Josef Kopřiva Klentnice 60  

  Eva Janásová Klentnice 65  

  Zdeněk Hrabina Pohořelice 60  

            Gratulujeme! 
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BLAHOPŘÁNÍ 

 

 

 
 

                                                                                  JUDr. Šprtel  Stanislav    

předseda OV KSČM Břeclav 
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JUDr. Jaroslav Baťka 

za OR KČP Břeclav 
 
 
 

Redakční rada: Dagmar ŠVENDOVÁ, Milan SVRČEK, Ivana FILIPSKÁ st. a 
Jaroslava FRYŠTÁKOVÁ 
Požadavky na otisknutí Vašich příspěvků podávejte redakční radě nebo na 
OV KSČM v Břeclavi (Svatoplukova 16, 690 02 Břeclav) vždy do 15. dne 
měsíce. Příspěvek označte heslem „ZPRAVODAJ".  

Články vyjadřují pouze názory a poznatky autorů, mohou být redakčně 
kráceny. Tiskové chyby vyhrazeny. 

e-mail redakční rady:             zpravodaj.breclav@gmail.com 
e-mail OV KSČM Břeclav:      ov.breclav@kscm.cz 
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